
 

 

 

Nieuwsbrief juni 2021 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van een uitzonderlijk jaar. We hebben jullie naar het einde toe meer 
gezien, maar hopen vanaf september met open deuren en gevulde ateliers opnieuw te kunnen 
schitteren. Duim met ons mee! 
 
Bevraging inspectie - Herhaling 
 
Binnenkort voert de onderwijsinspectie een onderzoek uit in onze academie. Door de 
aanslepende coronacrisis en de bijhorende veiligheidsmaatregelen kunnen de 
onderwijsinspecteurs moeilijk in gesprek gaan met leerlingen en ouders. Toch willen ze graag 
uw mening en die van uw kind(eren) kennen over hoe wij in onze academie (samen)werken en 
communiceren. 
 
U vindt de vragenlijst hier: 

• bevraging onderwijsinspectie voor ouders 
• bevraging onderwijsinspectie voor leerlingen 12+ 

 
Het invullen van de vragen neemt maximaal 10 minuten in beslag. De verwerking van de 
antwoorden gebeurt anoniem. U kunt dus aan uw kind(eren) zeggen dat de onderwijsinspecteurs 
niet weten welke antwoorden van welke leerlingen of ouders komen. Noch geven zij antwoorden 
door aan personeelsleden van onze academie. 
 
Bedankt alvast om deze vragen te beantwoorden vóór 30 juni 2021. 
 
Meer informatie vindt u op www.onderwijsinspectie.be/nl/informatie-schooljaar-2020-2021. 
 
Laatste les in zicht 
 
Afscheidsfeestjes of een proclamatie zullen er deze maand helaas niet bij zijn, maar we hebben 
gelukkig deze brief om jullie uit te wuiven.  
De lessen eindigen op woensdag 30 juni, 18 uur. Die avond is de academie gesloten. Het 
secretariaat blijft open van 1 juli tot en met 6 juli en opnieuw vanaf 23 augustus, van 9u00 tot 
16u00.  
 
Facebook 
 
We kunnen elkaar ook via Facebook blijven volgen.  
Op het account van Cato vind je een kader om je profielfoto bij te 
werken. https://www.facebook.com/cato.beeldacademielier 
 
  

https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=INSP_PUBLIEK:2000:::NO:2000:P2000_BEVRAGING_CD,P2000_INSTELLING_ID:oudervragenlijst,49726
https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=INSP_PUBLIEK:2000:::NO:2000:P2000_BEVRAGING_CD,P2000_INSTELLING_ID:leerlingenvragenlijst,49726
http://www.onderwijsinspectie.be/nl/informatie-schooljaar-2020-2021
https://www.facebook.com/cato.beeldacademielier


 

 

 
 
Zag je Familie? 
 
Eerder deze week (maandag 14/06 & woensdag 16/06) kon je onze foyer bewonderen op VTM 
in “Familie” Herbekijk op VTM GO (aflevering 211 & 213) 
 
Inschrijvingen  
 
Plan alvast je volgend schooljaar. Enkel een betaalde inschrijving garandeert een plaats in 
september. Inschrijven kan via www.beeldacademielier.be, of je contacteert het secretariaat.  
 
Graag extra aandacht voor de verplichte extra vakken in de vierde graad (kunst & cultuur in de 
eerste twee jaren en ontwerpschetsen in het derde en vierde jaar). Je kan dit niet online 
aangeven. Stuur je keuze van lesdag en -uur per mail naar het secretariaat. Dank je.  
 
Vanaf september kan je als leerling inschrijven voor een Adobe-abonnement. Meer info tegen 
dan.  
 
Start schooljaar 2021-2022 
 
Je bent opnieuw welkom vanaf woensdag 1 september. In de voormiddag is er omwille van een 
personeelsvergadering geen les. Afhankelijk van de vestigingsplaats starten de lessen dus om 
13u00, 13u30 of 13u50.  
 
In het weekend van 28 en 29 augustus kan je al proeven van enkele expo’s met eindwerken van 
de afstudeerders van dit schooljaar. Deze kan je vinden in het oude Stadhuis, het Vleeshuis, in 
de L’Avenirsite en in de Heilige Familiekerk. 
Hou Facebook, Instagram en onze site in de gaten!  
 
Hang Out 
 
En op de valreep van dit schooljaar zijn er expo’s met publiek mogelijk. In HANG OUT 
(Moervelden, Bistweg Broechem) kunnen de afstudeerders van vorig jaar toch nog met hun werk 
naar buiten komen. Dankzij de VOR en gemeentebestuur Ranst kunnen we dit realiseren. 
 
In Boechout, Vremde en Lier is er dit weekend ook veel moois te zien.  
Info op onze website www.beeldacademielier.be 
 

https://vtm.be/vtmgo/familie%7Ep96a49148-59f6-420c-9b90-8b058760c467
http://www.beeldacademielier.be/
https://academie.uitinlier.be/


 

 

 

  

  
  

 
 
 
 
 
 


